
Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш 

Разред: VII-32 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Српска Црква кроз векове 

Наставна јединица: Крсна слава и обичаји  (број 32) 

Тип часа: обнављање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: подстаћи ученике да развију доживљај Крсне славе као молитвеног 

прослављања Бога и светитеља. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз израду плаката, предочити значај Храмовне славе; 

-васпитни: изградња свести о улози СПЦ у развоју српске културе и идентитета. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект:  - ученици ће моћи да препознају неговање српских православних 

обичаја као начин преношења искуства вере и прослављања Бога и светитеља; 

-ученици ће моћи да препознају евхаристијску симболику у елементима Крсне Славе. 

Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да доживе, вреднују и негују богатство и 

лепоту српске културне баштине. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

Наставне методе: дијалошка, метода израде плаката 

Наставна средства: Свето Писмо, хамер папир, слике, фломастери 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Храмовна слава Храмовна слава је слава Храма односно светитељ коме су 

житељи места посветили Храм. Храмовна слава је слава 



верног народа једног места. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве;  

 Литература: Православни катихизис за седми разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд. 

 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део:  

Оквирно планирано време:  5 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 Подсећамо се приче о Храмовној слави. Деца одговарају на питања: 

1. Шта је Храмовна слава? 

2. Ком светитељу је посвећена наша Црква у Деспотову? 

3. Ком светитељу је посвећена наша Црква у Силбашу? 

4. Ком светитељу је посвећена наша Црква у Парагама? 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 35 минута     

Наставна метода: дијалошка, истраживачка метода 

Облик рада: групни, индивидуални 

 Деца се деле у три групе. Свака група ученика добија задатак да на хамер папиру 

направе плаката и то прва група Рођење Светог Јована; друга група Светог Јована 

Златоустог и трећа група Рођење Пресвете Богородице. 

    

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Изложба радова. Усвајање закључака. 

 Питања. Молитва Богородице Дјево. 

 


